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Prefeitura de Borda da Mata e Sebrae realizam evento para quase
100 pessoas falando da importância do comércio no Mercado Livre
1ª Gincana Esportiva e Cultural de Bom
Repouso movimenta a cidade reunindo
quatro municípios para as competições

Evento na Câmara Municipal

Página 5

Poliesportivo de Senador José Bento
recebe uma revitalização completa
Gincana Esportiva e Cultural de Bom Repouso

Página 3

Revitalização da principal Avenida Central
de Tocos do Moji tornará a cidade mais
atraente para População e Visitantes
Inauguração da revitalização do Poliesportivo

Página 6

Bairro Estação em Borda
da Mata ganha drenagem
para receber pavimentação
Avenida Joaquim Bento da Silva em Tocos do Moji

Página 8

Drenagem no Bairro Estação

Página 2

Escolinha de Futebol Meninos
de Ouro de Bom Repouso
é sucesso absoluto nas
atividades oferecidas aos atletas
Página 3

Borda da Mata sediará
corrida LOBO GUARÁ
TRAIL RUN no
Distrito do Sertãozinho
Página 7

2

TRIBUNA POPULAR

Cervo e Sertãozinho contam
com presença de Farmacêutico na
distribuição dos medicamentos
duas vezes por semana
A Secretaria de Saúde de Borda
da Mata, sempre no esforço de
levar saúde de qualidade mais
próxima ainda a população, desde
11 de julho, está fazendo a
distribuição de medicamentos com
presença de um farmacêutico
responsável durante dois dias na
semana nos Distritos Cervo e
Sertãozinho A presença do
Farmacêutico ajuda os pacientes
a tirarem todas as dúvidas, já que
é um profissional qualificado.
No Sertãozinho, onde o
atendimento era apenas as
quintas-feiras passou para
segundas e quintas-feiras. Já no
Cervo, onde era somente nas terças-feiras agora passou a contar com essa
assistência às terças e sextas-feiras.
“A presença do Farmacêutico para a distribuição dos medicamentos, além de ser
obrigatória, se faz muito importante para o uso correto do medicamento”, diz o
Secretário de Saúde, Celso do Amaral.

Limpeza no córrego do Distrito
do Sertãozinho em Borda da Mata

Estrada do bairro do Campo em
Borda da Mata ganhará calçamento

A Prefeitura de Borda da Mata, através da Secretaria de Obras, concluiu recentemente a preparação do trecho da estrada
vicinal do Bairro Campo que irá receber calçamento nos próximos meses.
As obras de preparação do leito da estrada envolveram serviços de terraplanagem, nivelamento do solo e remoção do
excesso de material. Também foi realizado o devido manilhamento para o sistema de captação de água pluvial da via.

Projeto “Entre o berimbau e o caderno”, do Mestre
Pardal em Borda da Mata está a todo vapor

O Projeto “Entre o berimbau e o
caderno”, do Mestre Pardal, implantado
nas Escolas Municipais Antônio
Marques da Silva, Francisco de Souza
Costa e Professora Diva Ribeiro dos
Santos, de Borda da Mata, está a todo
vapor. A Capoeira, uma forma de
expressão do que há de mais belo e
original em nossa cultura, traz às nossas
vidas a noção de cidadania, brasilidade,
amor e admiração pelo que é nosso.
O Projeto está de acordo com a Lei nº
10.639/03 que tornou obrigatória a
inclusão da história e cultura afro-

A Prefeitura de Borda da Mata, através da Secretaria de Obras, segue com o
trabalho nos Distritos.
Desta vez foi realizada a limpeza em córrego no Distrito do Sertãozinho.

brasileira na grade
curricular
do
e n s i n o
fundamental. São muitos os benefícios
que a prática desse esporte proporciona
aos alunos:
- Atende a todos os públicos e faixas
etárias;
- Ajuda a liberar o estresse;
- Trabalha todo o corpo;
- Estimula o condicionamento
cardiovascular e musculoesquelético;
- Promove maior flexibilidade;
- Promove maior coordenação;

- Estimula a velocidade;
- Estimula a autoconfiança;
- Estimula o respeito pelo próximo;
- Amplia o conhecimento;
- Desestimula a timidez;
- Evidencia o valor da defesa (e não
do ataque).
O Projeto acontece às terças e quintasfeiras durante as aulas e também à noite
na Escola Municipal Benedita Braga
Cobra é aberto à toda a comunidade.

Bairro Estação em Borda da Mata ganha
drenagem para receber pavimentação

Estamos localizados na
Rua Eduardo Amaral, 311
Centro - Borda da Mata - MG.
FAÇA-NOS UMA VISITA E
CONFIRA NOSSOS PREÇOS!!!

O bairro Estação em Borda da Mata, há
tempo sofre com problemas de poeira e
enchentes. A Prefeitura, depois de um
minucioso estudo chegou a conclusão que
somente a pavimentação não resolveria o
problema por completo, acabava com a
poeira, mas não com as enchentes. Diante
disso, resolveu então, primeiro fazer uma
obra de drenagem do local, próximo a Casa
de Artesanatos, antiga Estação Ferroviária,
para que quando pavimentar, o problema
seja solucionado por completo.
Para esses serviços, a Secretaria de Obras está colocando no local
cerca de 100 manilhas de um metro com 60 cm de diâmetro e assim que
concluir esta parte, a pavimentação será realizada.
Os moradores do local agradecem o empenho da Prefeitura por
solucionar este problema, que segundo eles, talvez por ficar escondida
a obra, era arrastada para que outros pudessem fazer. Mas segundo o
vice-prefeito, Célio Cabral, “nossas obras serão bem feitas, para nós
não importa a visibilidade e sim a qualidade, para que não precisam ser
refeitas no futuro”.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LT D A

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.
Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
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1ª Gincana Esportiva e Cultural de Bom Repouso movimenta
a cidade reunindo quatro municípios para as competições

No dia 09 de julho, a cidade de Bom
Repouso esteve muito movimentada
com a realização da 1ª Gincana
Esportiva e Cultural de Bom Repouso
no Ginásio Poliesportivo, no Parque
Municipal e no Estádio de Futebol. A
organização do evento foi do CRAS
Sebastião Ilto de Andrade e contou com
total apoio da Prefeitura e mais algumas

Secretarias Municipais como Educação
e Saúde.
A gincana contou a com a
participação de escolas de quatro
cidades: Bom Repouso, Estiva, Careaçu
e Heliodora.
Na parte da manhã houve as
competições esportivas como Futsal,
Futebol de Campo, Atletismo e prova

de Bike. Já na parte da tarde, houve as
disputas culturais como danças,
escolha da Miss de cada cidade e
diversas outras que agitaram as
torcidas, em que também contavam
pontos a animação das “Torcidas
Organizadas”.
De acordo com o Professor da
Escolinha, Antonio Renê Mendes, o

esporte é uma das grandes ferramentas
de transformação do ser humano em
todos os sentidos como saúde,
sociabilidade, entre tantas outras.
Já a Secretária de Assistência Social,
Talita Bertolacini, também responsável
pelo Departamento de Esportes, diz que
o evento superou suas expectativas e
aproveita para agradecer toda a equipe

que o ajudou, principalmente o apoio
dos outros setores da Prefeitura e da
administração municipal. “Estamos
felizes pelo sucesso do evento e
sabemos
que
nossa
equipe
organizadora é muito forte. Sozinhos
não conseguiríamos fazer. Muito
obrigada a todos que nos ajudaram”,
finaliza Talita.

Escolinha de Futebol Meninos de Ouro de Bom Repouso
CRAS de Bom Repouso oferece
aula de Yoga a população da cidade é sucesso absoluto nas atividades oferecidas aos atletas

A Escolinha de Futebol Meninos de
Ouro de Bom Repouso é sucesso absoluto
nas atividades oferecidas aos atletas. O
Departamento Municipal de Esportes
convida as pessoas para conhecer um
pouco da Escolinha.

Além da atividade física, que é muito
importante, a escolinha também ajuda a
formar cidadãos, ensina convivência
social, respeito as diferenças, enfim é um
excelente investimento que a Prefeitura faz.
Os treinos de futebol são as quartas e

quintas-feiras com horários das 08 às 16
horas e nos sábados com horários das 08
às 10 horas.
Os interessados em participar, podem
fazer suas inscrições no CRAS Sebastião
Ilto de Andrade..

Departamento de Obras de Bom Repouso realiza
manilhamentos em alguns pontos da cidade

Com o intuito de valorizar e proporcionar mais qualidade
de vida a população de Bom Repouso, o CRAS Sebastião
Ilto de Andrade vem oferecendo aulas de Yoga.
Para participar do projeto, basta se inscrever no CRAS.
As atividades são gratuitas, todas às terças e quintas-feiras
às 19h30.

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

A Prefeitura de Bom Repouso, através do Departamento de Obras,
está concluindo as obras de manilhamento em alguns pontos da
cidade para viabilizar a melhora do escoamento das águas. Um dos
principais pontos é na Rua Minas Gerais, onde passa o Córrego
Araújo e também a Rua Joaquim Felipe da Silva, onde fica
localizada a Câmara de Vereadores.
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Secretaria Municipal e Conselho de Saúde de Borda da Mata realizam
1ª Conferência Municipal de Saúde Mental e reúne mais de 100 pessoas

No dia 20 de julho, na parte da tarde, foi realizada pela Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de
Saúde, na sede da APAE de Borda da Mata, a primeira Conferência Municipal de Saúde Mental. A
Conferência foi um momento de aprendizado e debate sobre a saúde mental no município.
O evento teve como tema: A política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo à avanços e garantias dos serviços de atenção psicossocial no SUS. No evento foi ministrada uma
palestra sobre o tema central pela Psicóloga Maria Elisângela dos Santos Galvão Santana, que é do Caps AD de Pouso Alegre, especialista em saúde mental e atenção psicossocial. “Devido a importância do tema,
organizamos essa primeira Conferência de Saúde Mental com participação de 110 pessoas o que contribuiu muito para o
12345678901234567890123456789012123456789012
sucesso da Conferência. Queria registrar aqui, o nosso incessante trabalho em todos os setores da Saúde Pública e agradecer
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012 a todos que participaram, pois isso nos mostra que estamos no caminho certo para melhorar a vida dos nossos munícipes”, frisa
12345678901234567890123456789012123456789012 o Secretário de Saúde, Celso do Amaral.
12345678901234567890123456789012123456789012
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Polícia Militar de Borda da Mata
prende homem no bairro Santa Cruz
por disparo de arma de fogo com
auxílio das câmeras do Consep

Bairro Santo Antonio em Borda da Mata ganha obra
que resolve problema atual e previne outro no futuro

No dia 16 de julho, sábado, as guarnições foram acionadas via 190 a comparecer
no bairro Santa Cruz, onde acabara de ocorrer uma discussão, e o autor em posse de
uma arma de fogo, realizou um disparo para o alto, com o intuito de intimidar a
vítima. As guarnições PM tomaram ciência dos fatos e deslocaram rapidamente ao
local onde ocorria uma festa de aniversário localizando o autor e prendendo-o em
flagrante delito. Tal ação foi possível pelo fato do operador da central 190, na sua
peculiar eficiência visualizar em tempo real com clareza o momento do efetivo disparo,
através do sistema de monitoramento sendo na exata hora 17h43. Ato contínuo, o
autor foi preso em flagrante delito pelo crime de disparo de arma de fogo e ameaça,
sendo seus direitos constitucionais preservados, encaminhado ao HPS local para
confecção do ACD e posteriormente apresentado autoridade de Polícia Judiciária
para providências.

Polícia Militar de Borda da Mata
recupera no bairro Santa Cruz bicicleta
furtada na região central da cidade

No dia 18 de julho, segunda-feira, por volta de 10h15 havia ocorrido um furto de
uma bicicleta na região central da cidade. De posse das informações realizamos um
plano de ação e iniciamos operação batida policial realizando o rastreamento da
bicicleta próximo as “bocas de fumo”, locais onde se receptam objetos em troco de
drogas. Durante as diligências, recebemos novas informações que um indivíduo
com as características do autor estaria tentando vender a bicicleta na “boca de
fumo” na Rua da Mina, mas que sem sucesso tomou sentido ao bairro Santa Cruz.
Assim, compartilhamos a informação via grupo whatzap interno, onde um PM de
folga quando passava pelo bairro Santa Cruz visualizou uma bicicleta com as mesmas
características deslocando para a “boca de fumo” próxima; e entrou em contato
com a GURP, que já estava nas proximidades; deslocando pela avenida Antonio
Marques da Silva, visualizamos um indivíduo trajando boné preto e camisa preta, se
deslocando com a bicicleta com as mesmas características da bicicleta, que ao
perceber a aproximação da viatura policial, acelerou a bicicleta virando na Rua José
Feliciano e rapidamente adentrando em uma residência conhecida pela PM, onde
figuram denúncias de estar traficando drogas bem como receptando objetos.
Realizamos contato com o proprietário da residência, que tomou conhecimento dos
fatos e franqueou a entrada, onde encontramos o autor adolescente J.G.O.S. ofegante
e escondido em um cômodo no fundo da residência juntamente com a bicicleta. Foi
confirmado a rés furtiva em posse do adolescente e diante do flagrante delito, o
adolescente foi apreendido juntamente com a bicicleta, sendo essa recuperada,
sendo ambos encaminhados a Unidade Policial para registro do REDS.

A Prefeitura de Borda da Mata está
realizando uma obra no bairro Santo
Antonio que há anos vinha sendo
necessária. A Secretaria de Obras,
depois de analisar o problema e como
poderia ser solucionado, decidiu fazer
algumas ações no local, tanto para
resolver um problema atual, construir
mais uma obra e prevenir um problema
no futuro.
O que está sendo feito é o fechamento
da área de preservação ambiental do
local, mas para isso era necessário fazer
FELICIDADE EM SERVIR

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR EM
BORDA DA MATA: 190 ou (35) 9-9829-1493

“Eu vim para servir e não para
ser servido” (Mt-20,28)
Sabemos que a vida é uma escola. À
medida que os anos escoam, o nosso
aprendizado cresce. Os acontecimentos
bons e maus nos trazem experiências
marcantes.
Na infância, recebemos a atenção e o
carinho de nossos pais e familiares. Nesta
fase da existência, fala mais alto o “eu”. O
egoísmo sobrepõe-se a tudo, como se o
mundo existisse “só para mim”. Pouco
depois, o convívio da escola, em contacto
com os colegas e professores, nos
proporciona novas descobertas. Daí,
percebemos que há regras de convivência
que devem ser obedecidas, sob pena de
sofrermos
constrangimentos
desagradáveis. Então, o egoísmo vai
cedendo lugar à percepção de que o “nós”
é mais importante e deve prevalecer em
nossos relacionamentos.
Vamos crescendo em idade na
convivência da vida social. São muitos
os ensinamentos em todos os setores.
Saboreamos o doce das vitórias
conquistadas e o amargo das derrotas.
Descobrimos que há pessoas amigas e
sinceras, dignas de confiança; outras,
porém, falsas, indignas da nossa
consideração e amizade. Percebemos que
o nosso sucesso incomoda aos invejosos.
Aqueles que, por preguiça, não

a drenagem da Rua José Arlindo dos
Santos Sobrinho, com várias manilhas
de um metro e 60 cm de diâmetro, pois
quando chovia sem essa drenagem, essa
área era muito prejudicada, com
deslizamentos, enfim, causando
transtornos para os moradores. E com
essa ação, mais um problema é
solucionado, que era o descarte de lixos
e entulhos na área verde, ou seja, a obra
também vai prevenir esse incômodo,
motivo de muitas reclamações dos
habitantes. E como a Prefeitura irá

construir um campo de futebol society
no bairro, em uma área institucional,
também está fechando o local para que
quando construir, não aconteça o mesmo
problema que ocorre hoje com a área de
preservação, ou seja, o campo não será
prejudicado com as chuvas. Para o Chefe
de Gabinete, Jefferson do Nascimento,
o conjunto de obras, atende solicitação
dos moradores que clamavam por essas
melhorias há tempo. “Para nós é um
sonho que se torna realidade”, agradece
um morador do bairro.

conseguiram saborear a vitória não se
conformam com o êxito dos bem
sucedidos.
No Evangelho, o próprio Jesus em sua
vida pública não foi valorizado em sua terra
natal. Por isso nela não fez milagres. Seus
conterrâneos não acreditavam no que
outros diziam do que Ele seria capaz de
realizar. Os despeitados não entendiam a
origem do seu poder e conhecimento e
murmuravam:
“...De onde lhe vem isso, diziam. Que
sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses
milagres realizados por suas mãos? Não
é ele o carpinteiro, o filho de Maria... (Mc
6, 2-3)”
A experiência de vida de cada um de
nós demonstra que, de fato, “santo da
terra não faz milagre”. É o que o Mestre
nos ensinou com seu testemunho. Esta é
a pura verdade, pois nada mudou. Mas o
que realmente importa é seguir seu
exemplo de serviços em favor de todos,
especialmente dos pobres e oprimidos.
Doação total a ponto de entregar sua
própria vida para resgatar nossas culpas.
Assim, apesar das incompreensões,
também nós devemos servir
incondicionalmente em nossa breve
caminhada por aqui. Nada de egoísmos. E
servir é o segredo da própria felicidade.
Ser útil é o caminho para o encontro da
alegria. A sensação de inutilidade nos
conduz à depressão e perda da própria
saúde.

Prestar serviços pressupõe nosso
relacionamento com as pessoas. Ninguém
consegue ser feliz sozinho. Tenho
sustentado que coisas não têm
sentimento. São as pessoas com quem
convivemos no amor, que nos despertam
a alegria, o prazer de viver e querer bem.
Servir é o único meio de realização pessoal.
Neste aspecto, nada melhor e mais
oportuno do que invocar belos
ensinamentos do eminente Padre Fábio de
Melo, em sua festejada obra “Tempo de
Esperas”:
“...Nada pode ser mais rico e precioso
do que as pessoas que amamos... Não há
prazer em permanecer solitário em um
castelo repleto de beleza. A riqueza só tem
sentido quando é para ser dividida...
Aprecio os que sabem viver no pouco,
os que viajam com poucas malas e os que
descobriram que, ao contrário do que
pensamos, as coisas não nos deixam mais
ricos, apenas mais pesados. Infeliz aquele
que se identifica com o que tem...”
Todos buscamos a felicidade. Mas, se
queremos de fato experimentá-la no
coração, com certeza somente o Amor
possibilita este encontro. O próprio Jesus
ensinou o mapa deste tesouro, ao revelar
que viera para servir. Amar é sinônimo de
servir, de entrega total às tarefas de cada
dia. Eis o grande segredo da realização
pessoal que tanto almejamos.
Borda da Mata, 06 de março de 2.016.
Gustavo Dantas de Melo.
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Prefeitura de Borda da Mata e Sebrae realizam evento para quase
100 pessoas falando da importância do comércio no Mercado Livre

A Prefeitura de Borda da Mata, em parceria com o Sebrae, realizou às 19h no
dia 05 de julho, na Câmara Municipal, um evento de extrema importância para
os empresários e comerciantes do município. Participaram cerca de 90 pessoas.
O objetivo principal foi mostrar aos participantes como funciona a venda no
Mercado Livre, a palestra foi direcionada tanto para quem já vende na
plataforma, como para quem pretende ingressar. A equipe que ministrou a
palestra foi uma de consultoria contratada pelo Mercado Livre, especificamente
para este fim. É uma equipe formada por várias pessoas e a empresa se chama
Petina.
Depois de quase duas horas de explicação, as pessoas que compareceram
puderam entender melhor o e-commerce, como sendo uma das alternativas para
driblar as dificuldades dos empresários em momentos de crise e até ampliar
seus negócios.
Segundo o Chefe de Gabinete da Prefeitura, Jefferson Nascimento, o evento
vem comprovar o esforço que o município tem feito para melhorar todos os
setores da cidade, pois “melhorando nossos comércios e nossas indústrias,
serão mais geração de renda e consequentemente, mais empregos e melhora na
qualidade de vida de nossos cidadãos”, ressalta Jefferson.

Publicações da Câmara
Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 29/2022
Altera o anexo I da Lei Municipal nº. 2.289 de 20 de outubro de 2021
que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros,
contribuições e dá outras providencias.
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA, Prefeito do Município de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º. Altera o anexo I da Lei Municipal nº. 2.289 de 20 de outubro de
2021.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 19 de abril de 2022.
Jorge Pereira Filho
Presidente da Câmara Municipal

Anexo I

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Proposição de Lei nº 30/2022
“Altera a Lei nº 1383/2004 (Plano Diretor) e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de
atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica alterado o art. 50 da Lei nº 1383/2004 (Plano Diretor),
passando a constar o seguinte:
Art. 50 - Os lotes atenderão aos seguintes requisitos urbanísticos:
I – Apresentar área mínima de 200m² (duzentos metros quadrados),
sempre com frente mínima de 8m (oito metros), e quando lindeiros as
vias arteriais e/ou de ligação regional, 250m² (duzentos e cinquenta metros
quadrados), sempre com frente mínima de 8m (oito metros);
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 19 de abril de 2022.
Jorge Pereira Filho
Presidente da Câmara Municipal

Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!
Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Escolas Municipais de Tocos do Moji comemoram Festas Juninas

No dia 09 de julho, nas escolas municipais de Tocos do Moji foi realizado um Arraiá em comemoração
as Festas Juninas “Teve bom demais, a criançada e os jovens se divertiram muito.
Parabéns a todos pelas belas festanças” diz o Diretor do Departamento Municipal de
Educação.

Poliesportivo de Senador José Bento
recebe uma revitalização completa

A Prefeitura de Senador José Bento
realizou no mês junho e início de julho,
uma revitalização do Poliesportivo
Municipal que fica localizado na Praça
de esportes Januário Megale, que

engloba outros espaços esportivos. O
Poliesportivo passou por uma reforma
interna e externa em sua estrutura,
como: pintura, telhados, redes e
vestiários.
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Skatistas de Borda da Mata participam de Campeonato em Cachoeira de Minas

Nos dias 16 e 17 de
julho, os atletas do Skate
de Borda da Mata
participaram de um
Campeonato
em
Cachoeira de Minas,
confira a colocação dos participantes bordamatenses: Categoria iniciante:
1º lugar - João Batista; 5º lugar - Breno Alves; 6º lugar - Dionathan
Oliveira.
Categoria Feminino: 3º lugar - Gabi Marques; 7º lugar - Ana Barbosa.
Categoria Amador: 4º lugar - Gabriel Godoi; 5º lugar - João Luiz.

Borda da Mata sediará corrida
LOBO GUARÁ TRAIL RUN
no Distrito do Sertãozinho.

No dia 21 de agosto, Borda da Mata
sediará corrida LOBO GUARÁ TRAIL
RUN no Distrito do Sertãozinho.
O TRAIL RUN é conhecido
popularmente como corrida de
montanha, por isso foi escolhido o
Distrito do Sertãozinho com suas matas
e montanhas tornando assim um local
único.
O evento é uma organização da

Equipe Lobo Guará, com o apoio da
Prefeitura de Borda da Mata, UAICUP e
FOR RUNNER da cidade de
Inconfidentes.
As trilhas serão usadas para a
valorização da fauna e flora do Distrito.
A corrida será a primeira de muitas. A
parceria promete fazer mais corridas para
a valorização do esporte. Para 2023 já
estão sendo pesquisadas novas rotas.
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Revitalização da principal Avenida Central de Tocos do Moji
tornará a cidade mais atraente para População e Visitantes

A Prefeitura de Tocos do Moji iniciou as obras de revitalização da Avenida Joaquim
Bento da Silva. A avenida será totalmente modificada, tornando-a mais bonita, moderna e
com fácil trânsito.
As obras consistem na troca do calçamento e posteriormente dos canteiros centrais como
reforma da parte Arquitetônica e do Paisagismo. De acordo com a Secretaria de Obras,
com essa mudança na principal Avenida na cidade será facilitada a locomoção de pedestres,
o trânsito de veículos e a beleza do centro da cidade, tornando-a mais aconchegante e
atraente para a população e visitantes, em especial os Peregrinos do Caminho da Fé. As
obras estão em ritmo acelerado. A Prefeitura pede desculpas pelos transtornos e agradece
a compreensão de toda população.

